Yksityiset Perhepäivähoitajat YPPH ry
Kekkurinkatu 21
08150 LOHJA
(019) 334 599
www.lohjaypph.fi

Suomen Yksityisten Päivähoitajien Edustajisto SYPE muistuttaa kaikkia hoitopaikkaa hakevia
vanhempia, ettei yhdelläkään yhdistyksellä ole lupaa valvoa jäsentensä toimintaa. Kunnan
perhepäivähoidon ohjaaja hyväksyy yksityiset hoitajat ja valvoo heidän toimintaansa jatkossakin.
HOITOMAKSUSUOSITUS

1.1.2017 - 31.12.2017

HOITOAIKA (= hoitajan työaika) on maanantai-perjantai klo 6 - 18 välisenä aikana
hoitosopimukseen merkittyjen aikojen välillä maksimissaan 9 tuntia/lapsi. Muista ajoista sovitaan
erikseen kirjallisessa hoitosopimuksessa.
HOITOMAKSU on korvaus hoitosopimuksessa määritellystä hoidosta kaikkine lisineen.
KOKOPÄIVÄHOITO:
kk-maksu
hoitoaika 5 - 9 h
660 - 860 €/kk
Hoitomaksuun korottavasti vaikuttavat hoitajan suorittama ammattitutkinto, pitkä työkokemus,
erityisosaaminen, paikalliset olosuhteet
KOKOPÄIVÄHOITO:
pv-maksu
hoitoaika 5 - 9 h
42 €/pv
OSAPÄIVÄHOITO:
kk-maksu
hoitoaika alle 5 h/pv tai 25 h/vk
460 €/kk
OSAPÄIVÄHOITO:
pv-maksu
hoitoaika alle 5 h
32 €/pv
TUNTIMAKSU:
YLITYÖKORVAUS
LAUANTAIKORVAUS
PYHÄKORVAUS

hoitoaika 1 - 2 h
jokaiselta alkavalta tunnilta
hoitoaika 5 - 9 h
hoitoaika 5 - 9 h

15 €/h
16 €/h
65 €/pv
95 €/pv

YLIMÄÄRÄINEN ATERIAKORVAUS
6 €/pv
105 €/kk
ERIKOISRUOKAVALIOKORVAUS
8 €/pv
131 €/kk
LÄÄKÄRIN MÄÄRÄÄMÄ ERIKOISHOITO
100 - 200 €/kk
VUOROKAUSIMAKSU arkisin
95 €/vrk
VUOROKAUSIMAKSU viikonloppu / pyhä
140 €/vrk
TILAPÄINEN YÖKORVAUS
hoitoaika max. 13 h
45 €/ yö
SÄÄNNÖLLINEN YÖHOITO (päivä- tai puolipäivähoitomaksun lisäksi)
43 €/yö
TILAPÄINEN ILTAHOITO (päivä- tai puolipäivähoidon lisäksi) klo 18 jälk.
14 €/h
SÄÄNNÖLLINEN ILTAHOITO (päivä- tai puolipäivähoidon lisäksi) klo 18 jälk. 136 €/kk
Lapsi toivotaan haettavaksi viimeistään klo 22.00 tai vasta aamulla, jotta lapsi saisi riittävän pitkän
yhtäjaksoisen yöunen.
HOITOAJAN YLITTÄESSÄ säännöllisesti 9 tuntia, lisäkorvaus
10 tuntia, lisäkorvaus

60 €/kk
80 €/kk

JOS HOITOMAKSU MYÖHÄSTYY sovitusta maksupäivästä, suoritetaan 22 €:n viivästymismaksu.
Hoitomaksun laiminlyöntilanteessa voi hoitaja purkaa hoitosuhteen ilman irtisanomisaikaa.
HOITOKULUT, jotka sisältyvät edellä mainittuihin hoitomaksuihin verohallituksen 2016 ohjeen
mukaan 116,40 €/kk jokaisesta hoidettavana olevasta lapsesta. Jollei lapsi ole viittä päivää
viikossa hoidossa, käytetään kulukorvauksena 5,41 €/pv. Verohallitus vahvistaa uudet
kulukorvaukset vuoden vaihteen tienoilla ja niitä käytetään takautuvasti veroilmoitusta tehtäessä.
Kelan ja kunnan suorittaessa palvelun tuottajalle hoitolapsesta yksityisen hoidon
tukea/ostopalvelua erääntyy tuen osuus hoitomaksusta maksettavaksi viranomaisten
maksukäytännön mukaan. VANHEMMAT VASTAAVAT koko hoitomaksusta myös siinä
tapauksessa, että julkinen tuki poistuu tai vähenee hoitosopimuksen voimassaoloaikana.
Haluttaessa käyttää TAKUUMAKSUA, maksuna käytetään kuukausimaksua, jonka vanhemmat
maksavat hoitajalle hoitosuhteen alussa. Takuumaksu hyvitetään hoitosuhteen viimeisessä
hoitomaksussa, jos hoitosuhde päättyy normaalisti irtisanomisajan jälkeen.
Hoitomaksu suoritetaan KUUKAUSIMAKSUNA, jos hoitopäiviä on 14 päivää tai yli/kk ja
PÄIVÄMAKSUNA hoitopäivien ollessa epäsäännöllisiä ja jäädessä alle 14 pv/kk. Esimerkiksi 10

hoitopäivää kuukaudessa: 10 x 42 € = 420 €. Hoitosuhteen päättyessä kuukausimaksullisen
lapsen loppuajan korvaus lasketaan jakamalla kuukausimaksu 21:llä ja kertomalla päivien
lukumäärällä.
Ns. SISARALENNUSTA EI SUOSITELLA, koska hoitajalla on samat kulut, työ ja vastuu
sisaruksista kuin kahden eri perheenkin lapsista.
TUNTIMAKSUA käytetään ainoastaan tilapäisessä hoidossa, hoitoajan ollessa korkeintaan 1 - 2
tuntia kerrallaan. Tuntimaksu ei sisällä ateriaa.
YLITYÖKORVAUS peritään sovitun hoitoajan ylittävältä jokaiselta alkavalta tunnilta ja se
maksetaan lasta haettaessa tai erillisestä sopimuksesta kuukauden lopussa.
VARAUSMAKSUA voidaan käyttää tilanteissa, joissa hoitaja varaa paikan lapselle kuukausia
etukäteen. Varausmaksu on suuruudeltaan kuukauden hoitomaksu vähennettynä hoitokuluilla.
Varausmaksu vähennetään ensimmäisen kuukauden hoitomaksusta. Varausmaksua ei palauteta,
mikäli hoitosuhde ei ala hoitajasta riippumattomasta syystä.
Hoitajalla on oikeus 1 - 3 pv yllättävään SAIRAUSLOMAAN palkallisena, jos niin on kirjallisessa
hoitosopimuksessa sovittu. 3 päivän ylimenevältä sairausloma-ajalta ei suoriteta hoitomaksua,
ellei hoitaja maksa ko. ajalta varahoitajalle. HOITAJAN VAPAAPÄIVILTÄ ei suoriteta hoitomaksua,
ellei asiasta toisin ole sovittu. Arkivapaapäivän hinta saadaan jakamalla vanhempien maksama
vanhempien maksuosuus 21:llä (oli kuukausi mikä tahansa). Päivämaksua käytettäessä
vähennetään ko. päivämaksu.
Lapsen ollessa poissa hoitopaikasta HOITAJASTA RIIPPUMATTOMASTA SYYSTÄ suoritetaan
hoitomaksu. Hoitomaksu maksetaan niiltä päiviltä, jotka normaalisti (listan mukaan) olisivat olleet
hoitopäiviä. Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan poissaoloista mahdollisimman ajoissa.
Poissaolojen jatkuttua yhtäjaksoisesti yli kuukauden hoitosuhteen jatkumisesta on sovittava
erikseen.
ARKIPYHÄT esim. Vappu, Helatorstai ja Itsenäisyyspäivä ovat hoitajalle palkallisia vapaapäiviä.
Jos lapsi on silloin hoidossa, maksetaan kyseiseltä päivältä pyhäkorvaus (jokapäiväiseltä lapselta
kuukausimaksun lisäksi). Juhannusaatto ja jouluaatto ovat myös palkallisia vapaapäiviä, kuten
juhlapyhätkin.
HOITOMAKSUUN SISÄLTYY: Kokopäivähoidossa 3 ateriaa, yleensä aamupala, lounas ja välipala.
Puolipäivähoidossa vain yksi edellä mainituista aterioista.
HOITOMAKSUUN EI SISÄLLY: Hoitolapsen erikoisruuat, vaipat, voiteet, lääkkeet, nenäliinat eikä
vaatteiden huolto.
HOITAJAN TYÖTULO = HOITOMAKSU - HOITOKULUT.
KÄTEISMAKSUSTA hoitaja on velvollinen antamaan kuitin.
Yhdistys suosittelee KIRJALLISTA HOITOSOPIMUSTA, koska se on molempien osapuolten edun
mukainen. Suullisen sopimuksen toteennäyttäminen vaikeaa. Yhdistyksen
hoitosopimuskaavakkeita (punainen yhdistyksen logo vas. yläkulmassa) lähetetään ainoastaan
jäsenille. Hoitosopimus on virallinen asiakirja, jota sekä vanhemman että hoitajan tulee säilyttää
koko hoitosuhteen ajan. Tarvittaessa hoitosopimuksiin voi tehdä muutoksia, mutta VAIN jos
molempien osapuolten sopimuksiin tekee samansanaiset muutokset samalla kertaa.
Yhdistys suosittelee vanhempien ottavan lapselleen hoidossa sattuvien tapaturmien varalta
TAPATURMAVAKUUTUKSEN (joka korvaa 24 h/vrk). Tuottamuksellisesta tapauksesta hoitaja
vastaa vahingonkorvauslain mukaan. Yhdistys suosittelee hoitajan ottamaan
PERHEPÄIVÄHOITAJAN VASTUUVAKUUTUKSEN.
Yhdistyksillä ei ole lupaa hintakartellien rakentamiseen eikä minkäänlaisten rangaistusten
asettamiseen missään olosuhteissa, joten viimekädessä perhepäivähoitaja itse yrittäjänä
määrittelee oman yrityksensä hoitomaksut.

